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חוק הדואר )תיקון מס' 13(, התשפ"ב-2022*
ספר החוקים 2969, י"ג באדר ב' התשפ"ב, 16.3.2022

בחוקהדואר,התשמ"ו-86פ11)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1-1רתיקוןסעיף1

בהגדרה"יוצא",אחרי"לעניין"יבוא"כלירכב,"; )1(

אחריההגדרה"יוצא"יבוא: )2(

""לקוחעסקי"-לקוחשהואאחדמאלה:

תאגיד; )1(

משרדממשלתיאויחידתסמךשלו; )2(

עוסקמורשהכהגדרתובחוקמסערךמוסף,התשל"ו-75פ21; )3(

גוףשהוקםלפיחוק;"; )4(

ההגדרה"מדריךהדואר"-תימחק; )3(

בהגדרה"מפעיל",אחרי"לעניין"יבוא"כלירכב,"ואחרי"השוכר,"יבוא"המסיע,"; )4(

בהגדרה"נכנס",אחרי"לעניין"יבוא"כלירכב,"; )5(

ההגדרה"שירותידוארבתחוםהשמור"-תימחק; )6(

אחריההגדרה"תיקוןמס'8"יבוא: )7(

""תיקוןמס'13"-חוקהדואר)תיקוןמס'13(,התשפ"ב-32022ר"

בסעיף1ב)ט(לחוקהעיקרי-2רתיקוןסעיף1ב

אחריפסקה)1(יבוא: )1(

חדללהתקייםבבעלהרישיוןתנאימהתנאיםלמתןרישיון;"; ")1א(

)5(,במקוםהסיפההחלבמילים"פושטרגל"יבוא"שמתקיימיםלגביו בפסקה )2(
הליכיחדלותפירעוןכהגדרתםבחוקחדלותפירעוןושיקוםכלכלי,התשע"ח-42018,
אוהליכיפשיטתרגללפיפקודתפשיטתהרגל]נוסחחדש[,התש"ם-80פ51,ואםהוא
תאגיד-גםאםהחליטעלפירוקומרצוןאושביתהמשפטמינהלוכונסנכסיםאו

ציווהעלפירוקו";

פסקה)6(-תימחקר )3(

סעיף1דלחוקהעיקרי-בטלר3רביטולסעיף1ד

בסעיף1הלחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ב(יבוא:4רתיקוןסעיף1ה

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,השררשאילהורותלבעלרישיוןעלפעולות")ג( )1(
שעליולנקוטאולהימנעמלנקוטלשםמניעתפגיעהאונזקכמפורטלהלן,באופן
ובתנאיםשיורה,אףבלישנתןהזדמנותלבעלהרישיוןלטעוןאתטענותיו,אם

ראהכיבעלהרישיוןפועלבאופןהעלוללגרוםלאחדאויותרמאלה:

פגיעהמיידיתבמתןשירותידוארבאורחתקיןוסדיר; )א(

2022(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק )8במרס התקבלבכנסתביוםה'באדרב'התשפ"ב *
הממשלה-1448,מיוםו'בתשריהתשפ"ב)12בספטמבר2021(,עמ'2ר

ס"חהתשמ"ו,עמ'פ7;התשע"ז,עמ'450ר 1

ס"חהתשל"ו,עמ'52ר 2

ס"חהתשפ"ב,עמ'816ר 3

ס"חהתשע"ח,עמ'310ר 4

דינימדינתישראל,נוסחחדש34,עמ'פ63ר 5
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נזקבלתיהפיךלדברידואר; )ב(

פגיעהמשמעותיתומיידיתבתחרותבתחוםשירותיהדוארר )ג(

הוראותכאמורבפסקה)1(ייכנסולתוקפןעםנתינתןויהיובתוקףלתקופה )2(
הקצרהביותרהנדרשתבנסיבותהעניין,ובלבדשתקופהכאמורלאתעלהעל
את לטעון הזדמנות הרישיון לבעל ייתן השר שניתנו; מיום חודשים תשעה
טענותיובסמוךככלהאפשרבנסיבותהענייןלאחרמתןההוראותולאיאוחר

מתום15ימיםלאחרכניסתההוראותלתוקפןר"

בסעיף1ולחוקהעיקרי,אחרי"לדרוש"יבוא"בכתב"ובמקום"למלאאחרהדרישה"5רתיקוןסעיף1ו
יבוא"למלאאחרהדרישה,בכתב,"ר

בסעיף5אלחוקהעיקרי-6רתיקוןסעיף5א

בסעיףקטן)א(- )1(

ברישה,המילים"ורשאיהואלקבועברישיוןתנאים"-יימחקו; )א(

פסקה)4(-תימחק; )ב(

סעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(-בטליםר )2(

הוספתסעיפים
5א1ו־5א2

אחריסעיף5אלחוקהעיקרייבוא:7ר

"מתןשירותחדש
עלידיהחברה

בסעיףזה,"שירותחדש"-שירותנוסףעלהשירותים5א1ר )א(
המנוייםבסעיף5א)א(שאינושירותהדפסתדברדוארואינו

שירותמהשירותיםהכספייםר

לשר הודיעה אם חדש שירות לתת רשאית החברה )ב(
החדש, השירות מתן תחילת לפני לפחות ימים 14 כך על
ובלבדשאיןבמתןהשירותהחדשכדילפגועבמתןשירותי
הדוארוהשירותיםהכספייםבאורחתקיןוסדיראוכדילפגוע

בתחרותבתחוםשירותיהדוארר

ראההשרכימתןשירותחדשפוגעאועלוללפגועבמתן )ג(
שירותדואראושירותכספיבאורחתקיןוסדיראובתחרות
בתחוםשירותיהדואר,רשאיהואלהורותלחברהשלאלתת
אתהשירותאולתתאותובכפוףלתנאיםוהגבלותשיורהלהר

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמאפשרותהחברה )ד(
לתתשירותיםשהותרולהלפיסעיף5א)ג(כנוסחוערבביטולו

בתיקוןמס'13ר

מתןשירותהדפסת
דברדוארעלידי

החברה

רק5א2ר דואר דברי הדפסת שירות לתת רשאית החברה )א(
באמצעותתאגידאחרהמספקשירותיהדפסהשהחברהאינה
מחזיקהבאמצעישליטהבו,אלאאםכןהותרלהלעשות
כןלפיסעיףקטן)ב(;השררשאילקבועברישיוןהכללישל

החברהתנאיםוהגבלותלענייןשירותכאמורר

החברהאינהרשאיתלהחזיקאמצעישליטהבתאגיד )ב(
המספקשירותיהדפסה,אלאאםכןהשרהתירזאתמראש
ובכתב,לאחרשנוכחשאיןבכךכדילפגועבתחרותבתחום
שירותיהדוארובכפוףלתנאיםשקבעברישיונההכללי,אםקבער
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לתת רשאית החברה )א(, קטן בסעיף האמור אף על )ג(
אחר, תאגיד באמצעות שלא דואר דבר הדפסת שירות

בהתקייםכלאלה:

שירותההדפסהיכלולהדפסהשלעד1,000דברי )1(
דוארלכלמשלוח;

דבריהדואריישלחועלידיהחברהר" )2(

בסעיף5גלחוקהעיקרי-8רתיקוןסעיף5ג

בכותרתהשוליים,אחרי"בסיסיים"יבוא"ושירותיםכספייםבסיסיים"; )1(

בסעיףקטן)א(- )2(

בפסקה)1(,אחרי"הכספיים"יבוא"הבסיסיים"; )א(

בפסקה)2(,אחרי"כאמורבפסקה)1("יבוא"אלאאםכןמצאכיאיןהצדקה )ב(
לקבועתקניםכאמורבשלמאפייניהשירות,טעמיםהנוגעיםלקידוםהתחרות
בתחוםשירותיהדואראוהשירותיםהכספיים,אובשלתקניםבין־לאומיים,
אמנותבין־לאומיותאוהוראותאחרותלפידיןלגביאותושירות,המבטיחים

רמתשירותנאותה";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"בכלהמדינה"יבוא"בכפוףלהוראותכלדין"ובסופויבוא )3(
"אםנקבעו,לפיסעיףקטן)א()2("ר

בסעיף7לחוקהעיקרי,בסופויבוא"אואתכוחושלמישקבעהשרבתקנותלשםביצועפרתיקוןסעיף7
התפקידיםכאמור"ר

במקוםסעיף37לחוקהעיקרייבוא:10רהחלפתסעיף37

"קביעתתשלומים
בעדשירותידואר

הניתניםעלידי
בעלרישיוןכללי

בעלרישיוןכלליידרושתשלוםסבירבעדשירותדואר37ר )א(
שהואנותן,ובכללזהשירותדוארהכלולבמקבץשירותים

אובמקבץשירותידואר,והכולבכפוףלהוראותסעיףזהר

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,בעלרישיוןכללי )ב(
ידרושתשלוםאחידבעדשירותדוארבסיסיהניתןללקוח
פרטי;בסעיףקטןזה,"לקוחפרטי"-לקוחשאינולקוחעסקיר

את שלו האינטרנט באתר יפרסם כללי רישיון בעל )ג(
התשלוםשהואדורשבעדשירותדואר,מקבץשירותידואר

ומקבץשירותיםר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,השר,בהסכמתשרהאוצר, )ד(
רשאילקבועכיבעדשירותדוארכאמורבאותוסעיףקטן
ישולםתשלום,ובכללזהתשלוםמרביאותשלוםמזערי,
והכולבהתאםלהוראותשיקבע,וכןרשאיהואלקבועבדרך
האמורההוראותבדברעדכוןסכומיהתשלומיםלפיסעיףזהר

השררשאילהורותלבעלרישיוןכללילהודיעלו,באופן )ה(
ובמועדשיקבע,עלתשלוםשבעלהרישיוןהכללידורשאו
שבכוונתולדרושבעדשירותכאמורבסעיףקטן)א(וכןעל

כלשינויבתשלוםכאמורר
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ראההשרכיבעלרישיוןכללידורשתשלוםשאינו)ו( )1(
סביראואינואחיד,אותשלוםשמעוררחששלפגיעה
בתחרותבתחוםשירותיהדואר,בעדשירותדוארשלא
נקבעלותשלום,בעדשירותדוארשנקבעלותשלום
מרביאומזערי,בעדמקבץשירותידואראובעדמקבץ

שירותים,רשאיהואלהורותלוכלאחדמאלה:

התשלוםשידרושבעדאותושירותדואר )א(
אומקבץשירותידואר;תוקפהשלהוראהלפי
מיום חודשים תשעה על יעלה לא זו פסקה

שניתנה;

להפרידאתהתשלוםבעדשירותהדואר )ב(
במקבץ זה ובכלל שירותים, במקבץ הנכלל
שירותידואר,מהתשלוםבעדמקבץהשירותים

שאותושירותדוארנכללבור

לאייתןהשרהוראהכאמורבפסקה)1(אלאאם )2(
כןנתןלבעלרישיוןכלליהזדמנותלטעוןאתטענותיו;
הוראהכאמורתינתןבהחלטהמנומקתבכתבותחילתה

תהיהבמועדשהשריקבעבהר

)ו(רישהאםתשלוםבעד בחינתהשרלפיסעיףקטן )ז(
שירותדואר,ובכללזהשירותדוארהנכללבמקבץשירותי
יכול סביר שאינו תשלום הוא שירותים, במקבץ או דואר
שתיעשהבהתבססעלעלותמתןשירותהדוארבתוספתרווח
סביראועלתשלוםבעדאותושירותדואראובעדשירות
דואראחרבר־השוואהשבעלרישיוןכלליאובעלרישיוןאחר
נותן,ולענייןשירותדוארהנכללבמקבץשירותים-גםעל

עלותמקבץהשירותיםר

בסעיףזה- )ח(

"מקבץשירותים"-כמהשירותיםהכולליםלפחות
כולל תשלום להם שנקבע אחד, דואר שירות

אחד;

"מקבץשירותידואר"-כמהשירותידוארשנקבעלהם
תשלוםכוללאחדר"

אחריסעיף37אלחוקהעיקרייבוא:11רהוספתסעיף37א1

"הנחהבתשלום
בעדשירותדואר

ללקוחעסקי

בעלרישיוןכללירשאילתתהנחהבעדשירותדואר37א1ר )א(
ללקוחעסקיבהתאםלאמותמידהשיקבעלפיהוראותסעיף
זה)בסעיףזה-אמותהמידה(,ובלבדשההנחהתינתןבאופן
בלתימפלהושהתשלוםלאחרמתןההנחהיהיהתשלוםסביר

כאמורבסעיף37)א(ר

אמותהמידהיתבססועלהשוניבעלותמתןהשירות, )ב(
במאפייניו,באופןאספקתו,היקפוובאופןהתשלוםבעדו,ולא

יהיהבהןכדילפגועבתחרותבתחוםשירותיהדוארר
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בעלרישיוןכללייפרסםאתאמותהמידהוכלשינוי )ג(
שלהןבאתרהאינטרנטשלו,וימסורהודעהעלהפרסוםלשר
14 אולעובדמשרדהתקשורתשהשרהסמיכולכך,והכול
ימיםלפחותלפנייוםהכניסהלתוקףשלאמותהמידהאו
השינוי,לפיהעניין;לאפרסםבעלרישיוןאתאמותהמידהאו
שינוישלהןאולאמסרהודעהעלפרסומםבהתאםלהוראות
סעיףקטןזה,לאייכנסואמותהמידהאוהשינוילתוקף,ובעל
הרישיוןלאיהיהרשאילתתהנחותללקוחעסקיאלאאםכן

הורהלוהשראחרתר

רשאי השר ו־88כג, 1ו סעיפים מהוראות לגרוע בלי )ד(
לדרושבכתבמבעלרישיוןכלליכלמידעלגביאמותהמידה
ההנחות לגבי פירוט זה ובכלל לפיהן, הניתנות וההנחות
ושיעורן;בעלרישיוןכללילאיהיהרשאילתתהנחותללקוח
עסקיאםלאמסרמידעכאמור,אלאאםכןהורהלוהשר

אחרתר

השררשאילהורותלבעלרישיוןכללילבטלאולשנות )ה(
אמתמידה,אולתתלוכלהוראהאחרתבעניינה,אםראה
כיהיאאינהתואמתאתהוראותסעיפיםקטנים)א(או)ב(,

ובלבדשנתןלוהזדמנותלטעוןאתטענותיור

השררשאילהורותלבעלרישיוןכללילנקוטאולהימנע )ו(
מלנקוטפעולותאםנתןהנחהשלאבהתאםלאמותהמידה
אונמנעמלתתהנחהלפיהן,ובלבדשנתןלוהזדמנותלטעון

אתטענותיור

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,בעלרישיוןכללילאייתן )ז(
הנחהללקוחעסקיבעדתשלוםשנקבעבתקנותלפיסעיף
37)א(,)ג(ו־)ד(כנוסחוערבתיקוןמס'13ולפיסעיף126)א(,
כלעודהןעומדותבתוקףלפיסעיף62לתיקוןמס'13,או
עלתשלוםאותשלוםמזערישנקבעבתקנותלפיסעיף37)ד(

כנוסחואחריתיקוןמס'13ר"

בסעיף53לחוקהעיקרי-12רתיקוןסעיף53

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא"ויפרסםאותםואתמועדתחילתםבאתרהאינטרנט )1(
שלוכלתקופתתוקפםר";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

ביקשבעלרישיוןכללילקבועכלללפיסעיףקטן)א(אולשנותכללשקבע ")א1(
כאמור,ימסורהודעהבענייןלשראולעובדמשרדהתקשורתשהשרהסמיכו
לכך,בצירוףנוסחהכללאוהשינויהמוצע,לפיהעניין,ויפרסםאתהכללאואת
השינויבאתרהאינטרנטשלו14ימיםלפחותלפניכניסתולתוקף;נוסחהכלל
אוהשינויבוכאמוריפורסםגםבאתרהאינטרנטשלמשרדהתקשורת,בסמוך

לאחרקבלתהודעתבעלהרישיוןהכללילפיסעיףקטןזהר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,השררשאילקבועברישיוןשלבעלרישיון )א2(
כלליענייניםכאמורבאותוסעיףקטןשקביעתכלליםלגביהםטעונהאתאישורו

מראשובכתבר"
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תיקוןסעיפים
66עד68

בסעיפים66עד68לחוקהעיקרי,בכלמקום,לפני"כליטיס"יבוא"כלירכב,"ולפני"כלי13ר
הטיס"יבוא"כליהרכב,"ר

בסעיף88אלחוקהעיקרי-14רתיקוןסעיף88א

בסעיףקטן)א(- )1(

ברישה,במקוםהסיפההחלבמילים"שניתנועלידי"יבוא"כמפורטלהלן"; )א(

בפסקה)2(,במקום"באמצעותהמחאותכסף"יבוא"בישראל,מישראלאל )ב(
חוץלארץומחוץלארץאלישראל";

אחריפסקה)2(יבוא: )ג(

קנייהומכירהשלמטבעחוץ;"; ")2א(

במקוםפסקה)3(יבוא: )ד(

הנפקתהמחאהבנקאית;"; )3("

פסקה)4(-תימחק; )ה(

בסעיףקטן)א1(,פסקה)2(-תימחקר )2(

בסעיף88גלחוקהעיקרי-15רתיקוןסעיף88ג

בכותרתהשוליים,אחרי"ריבית"יבוא"והפרשיהצמדה"; )1(

במקום"לאתשולםריבית"יבוא"לאישולמוריביתוהפרשיהצמדה"ר )2(

בסעיף88דלחוקהעיקרי,במקום"בה"יבוא"בחברההבת"ר16רתיקוןסעיף88ד

בסעיף88ה)ב(לחוקהעיקרי,במקום"בעלחשבוןהמבקש"יבוא"מישמבקש"ר17רתיקוןסעיף88ה

בסעיף88ה1לחוקהעיקרי,במקום"מהחברההבת"יבוא"מהחברה"ר18רתיקוןסעיף88ה1

בסעיף88ה2לחוקהעיקרי,בכלמקום,במקום"החברההבת"יבוא"החברה"ובסעיףפ1רתיקוןסעיף88ה2
)6(,)3( ,)2( קטן)א(,במקום"סעיף88ב1"יבוא"סעיף5ג"ובמקום"בסעיף88א)א()1(,

או)פ("יבוא"בסעיף88א)א()1(,)2(,)2א(,)3(או)6("ר

בסעיף88ה3לחוקהעיקרי,במקום"החברההבת"יבוא"החברה"ר20רתיקוןסעיף88ה3

בסעיף88ה4לחוקהעיקרי,במקום"החברההבת"יבוא"החברה"ובמקום"חולשתו"21רתיקוןסעיף88ה4
יבוא"מוגבלותו"ר

תיקוןסעיפים
88ה5עד88הפ

בסעיפים88ה5עד88הפלחוקהעיקרי,בכלמקום,במקום"החברההבת"יבוא"החברה"22ר
ובמקום"שהחברההבת"יבוא"שהחברה"ר

בסעיף88ז1לחוקהעיקרי,בכלמקום,במקום"החברההבת"יבוא"החברה"ר23רתיקוןסעיף88ז1

בסעיף88חלחוקהעיקרי,אחרי"הכספיים"יבוא"וכןלמילויכלהתחייבויותהחברה24רתיקוןסעיף88ח
הבתבקשרעםהשירותיםהכספייםכאמור"ר

סעיף88טלחוקהעיקרי-בטלר25רביטולסעיף88ט

בסעיף88י)א(לחוקהעיקרי-26רתיקוןסעיף88י

)1(,אחרי"תשלומים"יבוא"ובכללזהתשלומיםמרבייםאותשלומים בפסקה )1(
מזעריים";

בפסקה)4(,בסופהיבוא"אומנושאימשרהבחברההעוסקיםבמתןהשירותים )2(
הכספיים"ר
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בסעיף88יאלחוקהעיקרי-27רתיקוןסעיף88יא

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )1(

יהיולה חברהבתשלא הכספיים,החברהתקים השירותים לשםמתן ")ב(
רווחיםר";

בסעיףקטן)ד1(,במקום"החברההבתתקיים"יבוא"החברהאוהחברההבת,לפי )2(
העניין,יקיימו"ובמקום"לחברההבת"יבוא"להן";

בסעיףקטן)ה()2(,במקום"החברההבת"יבוא"החברה"ר )3(

תיקוןכותרתסימן
ד'בפרקו'1

בכותרתסימןד'בפרקו'1לחוקהעיקרי,בסופהיבוא"עלהשירותיםהכספיים"ר28ר

בסעיף88יגלחוקהעיקרי,במקום"לפעילותהשלהחברההבת,ובכללזהפיקוחעלפ2רתיקוןסעיף88יג
קיוםההוראותלפיחוקזהולפיההיתרלשירותיםכספיים,בידיהחברההבת"יבוא
"לפעילותןשלהחברההבתוהחברהבכלהנוגעלשירותיםהכספיים,ובכללזהפיקוח
עלקיוםההוראותלפיחוקזהולפיהרישיוןשניתןלחברה",אחרי"ובכללזה"יבוא"מתן
הנחיותלפקחיםשהוסמכולפיסעיף88כב"ובמקום"בסעיף88טז"יבוא"בסעיף88כב"ר

בסעיף88ידלחוקהעיקרי-30רתיקוןסעיף88יד

בסעיףקטן)א(,במקום"פעילותהוניהולההתקיניםשלהחברההבתואתהשמירה )1(
עלעניינםשלהלקוחות,וכדילמנועפגיעהביכולתהשלהחברההבתלקייםאת
התחייבויותיה"יבוא"פעילותןוניהולןשלהחברהוהחברההבתבכלהנוגעלשירותים
הכספיים,ואתהשמירהעלעניינםשלהלקוחותוכדילמנועפגיעהביכולתןשלהחברה

והחברההבתלקייםאתהתחייבויותיהן";

בסעיףקטן)ב()1()ג(ו־)2(,בכלמקום,המילה"הבת"-תימחק; )2(

בסעיףקטן)ד(,המילה"הבת"-תימחקר )3(

את31רתיקוןסעיף88טו לקיים הבת החברה של "ביכולתה במקום העיקרי, לחוק 88טו)ד( בסעיף
התחייבויותיה"יבוא"ביכולתןשלהחברהוהחברההבתלקייםאתהתחייבויותיהן

בכלהנוגעלשירותיםהכספיים"ר

ביטולסעיפים
88טזעד88יח

סעיפים88טזעד88יחלחוקהעיקרי-בטליםר32ר

בסעיף88יטלחוקהעיקרי-33רתיקוןסעיף88יט

בסעיףקטן)א(,במקום"החברההבתתגיש"יבוא"החברהוהחברההבתיגישו" )1(
ובמקום"החלהעליה"יבוא"החלהעליהן";

בסעיףקטן)ב(,במקום"החברההבתתפרסם"יבוא"החברהוהחברההבתיפרסמו" )2(
ובמקום"שלה"יבוא"שלהן";

בסעיףקטן)ג(,במקום"לחברההבת"יבוא"לחברהולחברההבת"ר )3(

בסעיף88כלחוקהעיקרי-34רתיקוןסעיף88כ

בסעיףקטן)א(,במקום"נודעלחברההבתכיקייםחששסבירשעובדמעובדי )1(
החברה,סוכןדואראונושאמשרהבהאובחברה,היהמעורבבמעילה"יבוא"נודע
לחברהאולחברההבתכיקייםחששסבירשעובדמעובדיהחברהאוהחברההבת,
לפיהעניין,סוכןדואראונושאמשרהבמימהן,לפיהעניין,היהמעורבבמעילההנוגעת
לשירותיםהכספייםאולכספיםכמשמעותםבסעיף88יא"ובמקום"שלהחברההבת"

יבוא"שלהחברהאושלהחברההבת";
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בסעיףקטן)ג(,במקום"נכסיהחברההבתונכסיםהמוחזקיםבהאוהמנוהלים )2(
עלידה"יבוא"נכסיםשלהחברהוהחברההבתונכסיםהמוחזקיםבהןאוהמנוהלים

עלידיהן"ר

בסעיף88כאלחוקהעיקרי-35רתיקוןסעיף88כא

בסעיףקטן)א(,במקום"לפיפרקזה"יבוא"בכלהנוגעלשירותיםהכספייםלפי )1(
חוקזה";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,המפקחאופקחרשאילגלותמסמךשהגיע ")ב1(
לידיובתוקףתפקידולפיחוקזה,אםראהכיהדברנדרשלצורכיהליךפליליר"

אחריסעיף88כאלחוקהעיקרייבוא:36רהוספתפרקו'2

"פרק ו'2: פיקוח

השררשאילהסמיך,מקרבעובדימשרדו,פקחיםשיהיו88כברהסמכתפקחים )א(
נתונותלהםסמכויותהפיקוחלפיפרקזה,כולןאוחלקן,
לשםביצועהוראותלפיחוקזה)בפרקזה-פקח(;הודעהעל

הסמכתפקחלפיסעיףקטןזהתפורסםברשומותר

לאיוסמךפקחלפיהוראותסעיףקטן)א(,אלאאםכן )ב(
מתקיימיםבוכלאלה:

מהותה, מפאת אשר בעבירה הורשע לא הוא )1(
חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוי,לדעתהשר,לשמש

פקח,ולאהוגשנגדוכתבאישוםבעבירהכאמור;

הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויות )2(
שיהיונתונותלולפיפרקזה,כפישהורההשר;

הואעומדבתנאיכשירותנוספים,ככלשהורה )3(
השרר

סמכויותהמפקח
אופקח

פקח,88כגר רשאי זה, חוק לפי ההוראות ביצוע על פיקוח לשם
ולענייןפסקה)1(לגביהשירותיםהכספייםופסקה)3(-גם

המפקח-

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציגלפניו )1(
תעודתזהותאותעודהרשמיתאחרתהמזההאותו;

לשםפיקוחכאמורברישה,למעטבכלהנוגעלשירותים )2(
הכספיים-

דואר סוכן רישיון, שבעל מקום לכל להיכנס )א(
לרבות אתעסקיו, מנהל או פועלבו מטעמם אומי
לכליתחבורהכשהואנייח,ובלבדשלאייכנסלמקום

המשמשלמגוריםאלאעלפיצושלביתמשפט;

לדרושבכתבמבעלרישיון,מכלנושאמשרהבו, )ב(
מסוכןדואר,מפקידדואראומגורםאחרהפועלמטעמו
שלבעלרישיוןלמסורלובכתבכלמידעאומסמךשיש
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בהםכדילהבטיחאולהקלאתביצועןשלההוראות
לפיחוקזה;בסעיףזה,"מסמך"-לרבותפלטכהגדרתו

בחוקהמחשבים,התשנ"ה-5פפ61;

לערוךבדיקותאומדידותבמקוםכאמורבפסקת )ג(
משנה)א(אובמיתקןהמשמשלאספקהאולניטורשל
שירותיםהניתניםבידיבעלרישיוןאובידימימטעמו,

לשמוראותןאולנהוגבהןבדרךאחרת;

לשםפיקוחעלפעילותהשלהחברההבתבכלהנוגע )3(
לשירותיםהכספיים-

להיכנסלכלמקוםשבוהחברה,החברההבתאו )א(
סוכןדוארמנהליםאתעסקיהם,לרבותלכליתחבורה
המשמש למקום ייכנס שלא ובלבד נייח, כשהוא

למגוריםאלאעלפיצושלביתמשפט;

לדרושבכתבמהחברהאומהחברההבת,מכל )ב(
נושאמשרהבהן,ממישמועסקעלידן,לרבותרואה
אחר ומגורם דואר, סוכן או שלהן המבקר החשבון
הפועלמטעמהשלהחברההבתלמסורלובכתבכל
מידעאומסמךשישבהםכדילהבטיחאולהקלאת

ביצועןשלההוראותלפיחוקזהר

זה88כדרבירורמינהלי )בפרק התקשורת משרד של הכללי למנהל היה )א(
הוראה הפר רישיון בעל כי להניח סביר יסוד המנהל( -
הוא, רשאי ו'1, פרק לפי למעט זה, חוק לפי מההוראות
מנימוקיםשיפרטבהחלטתו,לזמןאולהתירלפקחלזמןנושא
משרהבבעלהרישיוןשלדעתהמנהלעשויהלהיותלוידיעה
הנוגעתלהפרהולשאולאותושאלותבקשרלאותוענייןלשם

בירורההפרהר

היהלמפקחיסודסבירלהניחכיהחברהאוהחברה )ב(
הוא, רשאי ו'1, פרק לפי מההוראות הוראה הפרה הבת
מנימוקיםשיפרטבהחלטתו,לזמןאולהתירלפקחלזמןנושא
משרהבחברהאובחברההבת,לפיהעניין,שלדעתהמפקח
עשויהלהיותלוידיעההנוגעתלהפרה,ולשאולאותושאלות

בקשרלאותוענייןלשםבירורההפרהר

מישזומןכאמורבסעיףקטן)א(או)ב(יתייצבבמועד )ג(
שזומןאליו;זימוןלפיסעיףקטן)א(או)ב(ייעשהלמועדסביר

ולמקוםשיתואםעםנושאהמשרהר

זומןנושאמשרהלפיסעיפיםקטנים)א(עד)ג(,יודיע )ד(
המנהל,המפקחאוהפקח,לפיהעניין,לנושאהמשרהשזומן,
לפניתחילתהתשאול,מהםהמעשיםשעלהפרתםיישאל;
נושאהמשרהשזומןישיבלשאלותשנשאל,ותשובותיולא

ישמשוראיהבהליכיםפלילייםובהליכיםאזרחייםנגדור

ס"חהתשנ"ה,עמ'366ר 6
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זיהויהמפקח
והפקחים

המפקחאופקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפי88כהר
פרקזהאלאבעתמילויתפקידוואםהואעונדבאופןגלוי
תגהמזההאותוואתתפקידו,וכןישבידותעודההחתומה
בידיהשרהמעידהעלתפקידוועלסמכויותיו,שאותהיציג

עלפידרישהר

חובתסודיותבכל
הנוגעלשירותי

דואר

לאיגלההמנהל,פקחאואדםאחרהפועלמטעמםמידע88כור )א(
ולאיראהמסמךשהגיעאליומכוחתפקידואוסמכויותיובכל
הנוגעלשירותידוארלפיחוקזהאלאלשםביצועהוראות
לפיחוקזהאולפיצושלביתמשפט,ואםהמידעאוהמסמך
נוגעיםלענייניבעלרישיוןאוהחברההבתבלבד-אםניתנה

לכךהסכמהשלבעלהרישיוןאוהחברההבת,לפיהענייןר

תפקידו מכוח אליו שהגיעו מסמך או מידע המגלה )ב(
אוסמכויותיובניגודלהוראותסעיףזה,דינו-קנסכאמור

בסעיף61)א()3(לחוקהעונשיןר"

החלפתכותרת
סימןא'בפרקז'

ז'לחוקהעיקרי,במקוםכותרתסימןא'יבוא"עבירותבשירותהדוארוהפרת37ר בפרק
חובתסודיות"ר

במקוםסעיף1פלחוקהעיקרייבוא:38רהחלפתסעיף1פ

"הפרתחובת
סודיותבנוגע

למתןהשירותים
הכספייםאובנוגע

לדברדואראו
תוכנו

אדםשהגיעאליומידעבמסגרתמילויתפקידולפיחוק1פר )א(
זהעלאדםאחר,בכלהנוגעלמתןהשירותיםהכספייםאו
בכלהנוגעלדברדואראותוכנו,לאיגלהאותולאחרשלא
היהמוסמךלקבלו,ולאיעשהבוכלשימושאלאלשםמילוי

תפקידולפיהוראותחוקזהאולפיצושלביתמשפטר

איןבהוראותסעיףקטן)א(כדילגרועמהחובותהחלות )ב(
עלהחברהוהחברההבתבמתןהשירותיםהכספייםלפיכל

דיןר

אדםשגילהמידעעלאדםאחראועלדברדואראו )ג(
תוכנו,שהגיעאליולפיחוקזהבמסגרתמילויתפקידואו
שעשהבושימושבניגודלסעיףקטן)א(,דינו-מאסרשלוש

שניםר"

בסעיף5פלחוקהעיקרי,סעיףקטן)ב(-בטלרפ3רתיקוןסעיף5פ

החלפתכותרת
פרקז'1והוספת

כותרתסימןא'

במקוםכותרתפרקז'1לחוקהעיקרייבוא:40ר

"פרק ז'1: אמצעי אכיפה מינהלית

סימן א': הטלת עיצום כספי"

בסעיףפ10אלחוקהעיקרי,בסופויבוא:41רתיקוןסעיףפ10א

""הכנסהשנתית"-סךההכנסותשלהמפרבשנתהכספיםשקדמהלמועדשבוביצע
אתההפרהשבשלהנשלחהלוהודעהעלכוונתחיובכמשמעותהבסעיףפ10ב1,
בהתאםלדוחהכספיהשנתישלולאותהשנתכספים,ואםלאהגישדוחכאמור

-בהתאםלמידעשמסרלפיחוקזהר"

בסעיףפ10בלחוקהעיקרי-42רתיקוןסעיףפ10ב

בסעיףקטן)א(- )1(
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ברישה,המילים"החלהעליו,"-יימחקו,ובמקוםהסכוםהנקובבויבוא )א(
"400,000שקליםחדשיםאובסכוםהשווהל־2%מההכנסההשנתיתשלהמפר,

לפיהנמוך";

אחריפסקה)1(יבוא: )ב(

הפרהוראהשניתנהלפיסעיף1ה)ג(ושנועדהלמנועפגיעהאונזק ")1א(
כאמורבאותוסעיף;";

אחריפסקה)2(יבוא: )ג(

הפרהוראהשניתנהלפיסעיף5א1)ג(בענייןשירותחדש; ")2א(

סיפקשירותהדפסהשלדברדוארשלאבאמצעותתאגידאחר )2ב(
בניגודלהוראותסעיף5א2)א(אובניגודלתנאיםוהגבלותשקבעהשר

לענייןזהברישיוןהכללישלהחברהכאמורבאותוסעיף;

סיפקשירותהדפסהשלדברדוארשלאבאמצעותתאגידאחר,בלי )2ג(
שהתקייםתנאימהתנאיםכאמורבסעיף5א2)ג(;

החזיקאמצעישליטהבתאגידהמספקשירותיהדפסהללאקבלת )2ד(
היתרמהשראובניגודלתנאיםשקבעהשרלענייןזהברישיוןהכללישל

החברה,כאמורבסעיף5א2)ב(;";

פסקה)5(-תימחק; )ד(

אחריפסקה)5(יבוא: )ה(

דרשתשלוםלאאחידבעדשירותדוארבסיסיהניתןללקוחפרטי, )6("
בניגודלהוראותסעיף37)ב(;

הפרהוראהשנקבעהלפיסעיף37)ד(בענייןתשלוםבעדשירותדואר )7(
אועדכוןסכוםהתשלום;

הפרהוראהשנתןהשרבענייןתשלוםבעדשירותדואר,תשלוםבעד )8(
מקבץשירותידואראוהפרדתתשלום,לפיסעיף37)ו(;

בניגוד מפלה, באופן דואר שירות בעד עסקי ללקוח הנחה נתן )פ(
להוראותסעיף37א1)א(;

הפרהוראהשנתןהשרלפיסעיף37א1)ה(בענייןביטולאמותמידה )10(
כאמורבאותוסעיף,שינוישלהןאוהוראהאחרתבעניינן;

הפרהוראהשנתןהשרלפיסעיף37א1)ו(בענייןפעולותשעליולנקוט )11(
אולהימנעמלנקוטאםנתןהנחהשלאבהתאםלאמותהמידהאונמנע

מלתתהנחהלפיהן;

קבעכללבענייןמהענייניםהמנוייםבסעיף53)א(,הטעוןאתאישורו )12(
שלהשרמראשובכתבבלילקבלאישורכאמור,בניגודלהוראותסעיף53)א2(;

פעלבניגודלהוראתהשרלפיסעיף53)ב(רישהשנקבעהבעניינים )13(
המנוייםבסעיף53)א(ר";

בסעיףקטן)ב(- )2(

ברישה,המילים"החלהעליו"-יימחקו,ובמקוםהסכוםהנקובבויבוא )א(
"200,000שקליםחדשיםאובסכוםהשווהל־1%מההכנסההשנתיתשלהמפר,

לפיהנמוך";



827 ספרהחוקיםפ6פ2,י"גבאדרב'התשפ"ב,2022ר3ר16

)1(,אחרי"לאמסר"יבוא"בכתב"ואחרי"בדרישתהשר"יבוא בפסקה )ב(
"בכתב";

אחריפסקה)1(יבוא: )ג(

לאמסרהודעהלשרלפניתחילתמתןשירותחדש,בניגודלהוראות ")1א(
סעיף5א1)ב(;

לאפרסםבאתרהאינטרנטשלותשלוםשקבעלפיסעיף37)ג(; )1ב(

לאמסרהודעהבאופןאובמועדשעליוהורההשר,עלתשלומים )1ג(
שהואדורשאושבכוונתולדרושאועלכלשינויבתשלומיםכאמורבניגוד

להוראותסעיף37)ה(;

לאפרסםאתאמותהמידהאושינוישלהןבאתרהאינטרנטשלואו )1ד(
לאמסרהודעהעלהפרסום,בניגודלהוראותסעיף37א1)ג(;

לאמסרמידעשהשרדרשלפיסעיף37א1)ד(לגביאמותהמידהאו )1ה(
ההנחותהניתנותלפיהן,אונתןהנחהלאחרשלאמסרמידעכאמור;";

אחריפסקה)2(יבוא: )ד(

כאמור שינה או שקבע כלל שלו האינטרנט באתר פרסם לא ")2א(
בסעיף53)א(כלתקופתתוקפו,בניגודלהוראותסעיף53)א(;

או לקבוע, שביקש בכלל שינוי או כלל בעניין הודעה מסר לא )2ב(
לאפרסםאותובאתרהאינטרנטשלו,במועדשנקבע,בניגודלהוראות

סעיף53)א1(;";

אחריפסקה)4(יבוא: )ה(

לאמסרלפקח,בכתב,מידעאומסמךלפידרישהשנמסרהלובכתב, )5("
במועדאובאופןשנקבעובדרישה,בניגודלהוראותלפיסעיף88כג)2()ב(;

הפרתנאימתנאירישיונואולאביצעהוראהשניתנהבידיהשר )6(
שאינםהשירותים לשירותים הנוגע בכל כאמור, תנאי לפי אוהמנהל

הכספיים,בפרקהזמןשנקבעבהוראהר";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )3(

סיפקאדםשירותידוארבתחוםהמוסדר,בלארישיוןאוהיתר,בניגוד ")ב1(
להוראותסעיף1א,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרקזה
בסכוםשל200,000שקליםחדשיםאובסכוםהשווהל־1%מההכנסההשנתית

שלו,לפיהנמוךר

הפרההחברההוראהמהוראותהתקנותשנקבעולפיסעיף126)א(,כמפורט )ב2(
בטורא'לתוספת,רשאיהמנהללהטילעליהעיצוםכספילפיהוראותפרקזה,

בסכוםהקבועבטורב'לצידהר";

בסעיףקטן)ד(- )4(

ברישה,במקום"החברההבתאוהחברה"יבוא"החברה,ואםהחברההבת )א(
נותנתאתהשירותיםהכספייםבעצמה-החברההבת",המילים"החלהעליה"

-יימחקו,ובמקוםהסכוםהנקובבויבוא"200,000שקליםחדשים";

בפסקה)1(,במקום"88ב1)ב("יבוא"5ג"; )ב(

אחריפסקה)3(יבוא: )ג(
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התנתהמתןשירותכספיבקנייתשירותאחראונכס,ממנהאו ")3א(
מאדםאחר,בניגודלהוראותסעיף88ה7;";

אחריפסקה)4(יבוא: )ד(

לאשמרהמסמךהמשמשלמתןהשירותיםהכספיים,ובכללזה ")4א(
הזמן לפרק כספים, של להוצאה או לקבלה להעברה, המשמש מסמך
שנקבע,בניגודלהוראותסעיף88ז1)א(,אולאשמרהמסמךהנוגעלפתיחה

ולסגירהשלחשבון,לפרקהזמןשנקבע,בניגודלהוראותסעיף88ז1)ב(;";

יבוא דרישה" "לפי אחרי "בכתב", יבוא מסרה" "לא אחרי ,)5( בפסקה )ה(
"שנמסרהלהבכתב"ובמקום"88יז)2("יבוא"88כג)3()ב(";

אחריפסקה)פ(יבוא: )ו(

הפרהתנאימתנאירישיונהבנוגעלשירותיםהכספייםר" )10("

בסעיףפ10ב1לחוקהעיקרי-43רתיקוןסעיףפ10ב1

בסעיףקטן)א(,אחרי"כאמורבסעיףפ10ב"יבוא"אוכיאדםהפרהוראההחלה )1(
עליולפיסעיףפ10ב)ב1(";

בסעיףקטן)ב(- )2(

בפסקה)1(,בסופהיבוא"ומועדביצועההפרה,ואםאינוידוע-המועד )א(
שבונודעלועלביצועה";

או המנהל "לפני יבוא פ10ב2" סעיף הוראות "לפי במקום ,)3( בפסקה )ב(
על ההודעה את יראו וכי פ10ב2 סעיף הוראות לפי העניין, לפי המפקח,
כוונתחיובכדרישתתשלוםאםהמפרלאיממשאתהזכותהאמורה,כאמור

בסעיףפ10ב3)ד(";

במקוםפסקה)4(יבוא: )ג(

הסמכותלהוסיףעלסכוםהעיצוםהכספיבשלהפרהנמשכתאו )4("
הפרהחוזרתלפיהוראותסעיףפ10ד,ושיעורהתוספתר"

בסעיףפ10ב3לחוקהעיקרי,בסעיףקטן)ג(,אחרי"המנהל"יבוא"אוהמפקח,לפיהעניין,"ר44רתיקוןסעיףפ10ב3

סעיףפ10גלחוקהעיקרי-בטלר45רביטולסעיףפ10ג

בסעיףפ10ג1)א(לחוקהעיקרי,במקום"בפרק"יבוא"בסימן"ר46רתיקוןסעיףפ10ג1

בסעיףפ10דלחוקהעיקרי,בסעיףקטן)א(,במקום"החלקהחמישיםשלו"יבוא"חצי47רתיקוןסעיףפ10ד
אחוזממנו"ר

בסעיףפ10הלחוקהעיקרי-48רתיקוןסעיףפ10ה

בסעיףקטן)ב(,במקום"עלייתהמדד"יבוא"שינויהמדד"; )1(

בסעיףקטן)ג(,אחרי"ברשומות"יבוא"ובאתרהאינטרנטשלמשרדהתקשורת"ר )2(

אחריסעיףפ10ולחוקהעיקרייבוא:פ4רהוספתסעיףפ10ו1

"פריסתתשלום
העיצוםהכספי

המנהלאוהמפקח,לפיהעניין,רשאי,לבקשתהמפר,פ10ו1ר )א(
להחליטעלפריסתהתשלוםשלהעיצוםהכספי,בהתחשב
בסכוםהעיצוםהכספישהוטלעלהמפרובנסיבותמיוחדות
אחרותהמצדיקותאתהפריסה,ובלבדשמספרהתשלומים

לאיעלהעל12תשלומיםחודשייםר
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לאשילםהמפרתשלוםבמועדו,יראואתההחלטהעל )ב(
פריסתהתשלוםכאמורבסעיףקטן)א(כבטלה,יתרתהחוב

תעמודלפירעוןמיידיויחולוהוראותסעיףפ10ור"

בסעיףפ10זלחוקהעיקרי-50רתיקוןסעיףפ10ז

)גבייה("יבוא"יחולחוקהמרכז בסעיףקטן)א(,במקום"תחולפקודתהמסים )1(
לגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-5פפ71";

בסעיףקטן)ב(,בסופויבוא"ורשאיהואלפרוסאתתשלומיהעיצוםהכספיאף )2(
אםגבייתובוצעהבדרךשלמימושערבויותכאמור"ר

סעיףפ10ז1לחוקהעיקרי-בטלר51רביטולסעיףפ10ז1

הוספתסימניםב'
ו־ג'בפרקז'1

לפניסעיףפ10חלחוקהעיקרייבוא:52ר

"סימן ב': התראה מינהלית

היהלמנהלאולמפקח,לפיהעניין,יסודסבירלהניחפ10ז2רהתראהמינהלית )א(
כיאדםהפרהוראהמההוראותלפיחוקזה,כאמורבסעיף
פ10ב,והתקיימונסיבותשקבעהמנהלאוהמפקח,לפיהעניין,
הוא, רשאי לממשלה, המשפטי היועץ באישור בנהלים,
במקוםלהטילעליועיצוםכספי,לפיהוראותסימןב',להמציא
לוהתראהמינהליתלפיהוראותסימןזה;בסעיףקטןזה,
"היועץהמשפטילממשלה"-לרבותמשנהליועץהמשפטי

לממשלהשהיועץהמשפטילממשלההסמיכולענייןזהר

בהתראהמינהליתיצייןהמנהלאוהמפקח,לפיהעניין, )ב(
מהוהמעשההמהווהאתההפרהומועדביצועהואםאינו
ידוע-המועדשבונודעלועלביצועה,יודיעלמפרכיעליו
להפסיקאתההפרהוכיאםימשיךבהפרהאויחזורעליה
יהיהצפוילעיצוםכספיבשלהפרהנמשכתאוהפרהחוזרת,
לפיהעניין,כאמורבסעיףפ10ד,וכןיצייןאתזכותושלהמפר

לבקשאתביטולההתראהלפיהוראותסעיףפ10ז3ר

נהליםלפיסעיףקטן)א(יפורסמובאתרהאינטרנטשל )ג(
משרדהתקשורתר

בקשהלביטול
התראהמינהלית

פ10ז2,פ10ז3ר נמסרהלמפרהתראהמינהליתכאמורבסעיף )א(
רשאיהואלפנותלמנהלאולמפקח,לפיהעניין,בכתב,בתוך
30ימים,בבקשהלבטלאתההתראהבשלכלאחדמטעמים

אלה:

המפרלאביצעאתההפרה; )1(

המעשהשביצעהמפר,המפורטבהתראה,אינו )2(
מהווההפרהר

את להאריך רשאי העניין, לפי המפקח, או המנהל )ב(
התקופההאמורהבסעיףקטן)א(,מטעמיםמיוחדיםשיירשמור

ס"חהתשנ"ה,עמ'170ר 7
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לביטול בקשה העניין, לפי המפקח, או המנהל קיבל )ג(
התראהמינהליתלפיהוראותסעיףקטן)א(,רשאיהואלבטל
אתההתראהאולדחותאתהבקשהולהשאיראתההתראה
עלכנה;החלטתהמנהלאוהמפקח,לפיהעניין,תינתןבכתב,

ותימסרלמפרבצירוףנימוקיםר

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת
לאחרהתראה

סימןפ10ז4ר הוראות לפי מינהלית התראה למפר נמסרה )א(
לו נמסרה שבשלה ההוראה את להפר המשיך והמפר זה
ההתראה,יראואתההפרהכאמורכהפרהנמשכתלעניין
סעיףפ10ד)א(,והמנהלאוהמפקח,לפיהעניין,ימסורלמפר
בהתאם הנמשכת ההפרה בשל חיוב כוונת על הודעה

להוראותסעיףפ10ב1,בשינוייםהמחויביםר

נמסרהלמפרהתראהמינהליתלפיהוראותסימןזה )ב(
והמפרחזרוהפראתההוראהשבשלהנמסרהלוההתראה,
ההפרה את יראו ההתראה, מסירת מיום שנתיים בתוך
הנוספתכאמורכהפרהחוזרתלענייןסעיףפ10ד)ב(,והמנהל
כוונת על הודעה למפר ימסור העניין, לפי המפקח, או
חיובבשלההפרההחוזרת,בהתאםלהוראותסעיףפ10ב1,

בשינוייםהמחויביםר

מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובכאמורבסעיף )ג(
או המנהל לפני טענותיו את לטעון רשאי )ב( או )א( קטן
המפקח,לפיהעניין,ויחולולענייןזההוראותסעיפיםפ10ב2

ו־פ10ב3,בשינוייםהמחויביםר

סימן ג': הוראות כלליות

עיצוםכספיבשל
הפרהלפיחוקזה

ולפיחוקאחר

עלמעשהאחדהמהווהכמההפרותשלהוראותלפיחוקפ10ז5ר
זההמנויותבסעיףפ10באועלמעשהאחדהמהווההפרה
פ10ב בסעיף המנויות זה חוק לפי מההוראות הוראה של
ושלהוראהמההוראותלפיחוקאחר,לאיוטליותרמעיצום

כספיאחדר"

החלפתסעיפים
פ10חו־פ10ט

במקוםסעיפיםפ10חו־פ10טלחוקהעיקרייבוא:53ר

"שמירתאחריות
פלילית

תשלוםעיצוםכספיאומסירתהתראהמינהליתלפיפ10חר )א(
פרקזהלאיגרעומאחריותוהפליליתשלאדםבשלהפרת
הוראהמההוראותלפיחוקזההמנויותבסעיףפ10ב,המהווה

עבירהר

מסרהמנהלאוהמפקח,לפיהעניין,למפרהודעהעל )ב(
כוונתחיובאוהתראהמינהלית,בשלהפרההמהווהגם
עבירה,לאיוגשנגדוכתבאישוםבשלאותההפרה,אלאאם
כןהתגלועובדותחדשות,המצדיקותזאת;התגלועובדות
חדשותכאמורוהוגשנגדהמפרכתבאישוםלאחרשהמפר
שילםעיצוםכספי,יוחזרלוהסכוםששולםבתוספתהפרשי

הצמדהוריביתמיוםתשלוםהסכוםעדיוםהחזרתור
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הוגשנגדאדםכתבאישוםבשלעבירההמהווההפרה, )ג(
לאינקוטנגדוהמנהלאוהמפקח,לפיהעניין,הליכיםלפיפרק

זהבשלההפרהר

עלהחלטהסופיתשלהמנהלאוהמפקח,לפיהעניין,פ10טרערעור )א(
יושב שבו השלום משפט לבית לערער ניתן זה, פרק לפי
נשיאביתמשפטהשלום,בתוך45ימיםמיוםשנמסרהלמפר

הודעהעלההחלטהר

את לעכב כדי )א( קטן סעיף לפי ערעור בהגשת אין )ב(
ביצועההחלטה,אלאאםכןהסכיםלכךהמנהלאוהמפקח,

לפיהעניין,אושביתהמשפטהורהעלכךר

הכספי, העיצום ששולם לאחר המשפט, בית החליט )ג(
לקבלערעורשהוגשלפיסעיףקטן)א(,והורהביתהמשפט
הפחתת על או ששולם הכספי העיצום סכום החזרת על
העיצוםהכספי,יוחזרהסכוםששולםאוכלחלקממנואשר
הופחת,בתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלומועד

יוםהחזרתור"

בסעיףפ10ט1לחוקהעיקרי-54רתיקוןסעיףפ10ט1

בסעיףקטן)א(- )1(

ברישה,המילה"הוראות"-תימחק; )א(

בפסקה)2(,במקום"ונסיבותההפרה"יבוא"מועדביצועההפרהואםאינו )ב(
ידוע-המועדשבונודעלועלביצועה,ונסיבותההפרה";

בפסקה)4(,המילה"אם"-תימחק,ואחרי"סכוםהעיצום"יבוא"הכספי"; )ג(

במקוםפסקה)6(יבוא: )ד(

שמושלהמפר-אםהמפרהואתאגידר"; )6("

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

הוגשערעורלפיסעיףפ10טעלהחלטתהמנהלאוהמפקח,לפיהעניין, ")ב(
יפרסםהמנהלאוהמפקח,לפיהעניין,לפיסעיףקטן)א(,אתדברהגשתהערעור

ואתתוצאותיובאותההדרךשפרסםלפיסעיףקטן)א(ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א()6(,המנהלאוהמפקח,לפיהעניין,רשאי )ב1(
לפרסםאתשמושלמפרשהואיחיד,לאחרשנתןלוהזדמנותלטעוןאתטענותיו
לענייןזהאםסברשהדברנחוץלשםאזהרתהציבור;ההזדמנותלטעוןטענות
לפיסעיףקטןזהיכולשתינתןלמפרבמסגרתזכותהטיעוןלפיסעיףפ10ב2,
ובלבדשהמנהלאוהמפקח,לפיהעניין,הודיעלמפרעלכוונתולפרסםאתשמו,

בהודעהעלכוונתחיובלפיסעיףפ10ב1ר";

במקוםסעיפיםקטנים)ד(ו–)ה(יבוא: )3(

פרסוםלפיסעיףזהבענייןעיצוםכספישהוטלעלתאגיד,יהיהלתקופה ")ד(
שלארבעשנים,ובענייןעיצוםכספישהוטלעליחיד-לתקופהשלשנתיים;
בפרסוםכאמוריישםהמנהלאוהמפקחאמצעיםטכנולוגייםנאותיםומתקדמים
כדילמנוע,ככלהאפשר,אתהעיוןבפרטיםשפורסמובתוםתקופתהפרסום,

ובלבדשישאמצעיםמקובליםלמניעתהעיוןכאמורר
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השררשאילקבועדרכיםנוספותלפרסוםהפרטיםהאמוריםבסעיףזהר" )ה(

הוספתסעיף
פ10ט2

אחריסעיףפ10ט1לחוקהעיקרייבוא:55ר

המנהלרשאילאצוללסגןהמנהלהממונהעלתחוםהדוארפ10ט2ר"אצילתסמכויות
במשרדהתקשורתאתסמכותולנקוטאמצעיאכיפהמינהלית
לפיחוקזה;הודעהעלאצילתסמכותלפיסעיףזהתפורסם

ברשומותר"

סעיף120לחוקהעיקרי-בטלר56רביטולסעיף120

הוספתסעיפים
126או־126ב

אחריסעיף126לחוקהעיקרייבוא:57ר

השר,בהסכמתשרהמשפטיםובאישורהוועדה,רשאילשנות126אר"שינויהתוספת
בצואתהתוספת,ובלבדשסכוםהעיצוםהכספישייקבעבטור

ב'לתוספתלאיעלהעל200,000שקליםחדשיםר

המנהלהכללישלמשרדהתקשורתיקבענוהלבעניין126ברנוהלדרישתמידע )א(
המידעשניתןלדרושלפיסעיפים1ו,88כג)2()ב(ו־37א1)ד(ר

המפקחיקבענוהלבענייןהמידעשניתןלדרושלפי )ב(
סעיפים1וו־88כג)3()ב(ר

נהליםשנקבעולפיסעיףזהיפורסמובאתרהאינטרנט )ג(
שלמשרדהתקשורתר"

במקוםהתוספתלחוקהעיקרייבוא:58רהחלפתהתוספת

"תוספת

)סעיףפ10ב)ב2((

זו,"התקנות"-תקנותרשותהדואר)הפיקוחעלפעולותיהשלהרשות(, בתוספת
התשנ"ה-5פפ81ר

טורא'
ההוראה

טורב'
סכוםהעיצוםהכספי

)בשקליםחדשים(

לאחר בסמוך מיוחד אירוע על דיווח מסרה לא החברה )1(
התרחשותהאירועבניגודלתקנה8לתקנות;

200,000

החברהלאהמציאהתוכניות,דיניםוחשבונותומסמכים )2(
אחריםכמפורטבתוספתלתקנות,במועדיםהקבועיםבתקנות,

בנושאיםובמתכונתכפישנקבעו,בניגודלתקנהפ)א(לתקנות;

200,000

החברהלאמסרהדוחשנתיאורבעוניבניגודלתקנהפ)ב( )3(
לתקנות;

200,000

החברהלאהמציאהדוחותמיוחדיםשעניינםשירותידואר )4(
לציבורבמועדשנקבעבניגודלתקנה10לתקנותר

"200,000

תיקוןחוקהדואר
)תיקוןמס'11(

בחוקהדואר)תיקוןמס'11(,התשע"ב-2012פ-פ5ר

במקוםסעיף5יבוא: )1(

בסעיף5גלחוקהעיקרי-5ר"תיקוןסעיף5ג

ק"תהתשנ"ה,עמ'1380ר 8

ס"חהתשע"ב,עמ'566ר פ
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בהיתר "או יבוא בסופה ,)2( בפסקה )א(, קטן בסעיף )1(
לשירותיםכספיים";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"בעלרישיוןכללי"יבוא"והחברה )2(
הבת,לפיהעניין,"ובמקום"חייב"יבוא"חייבים"ר";

בסעיף11,סעיף88ב1המובאבו-בטל; )2(

בסעיף12- )3(

פסקה)1(-תימחק; )א(

בפסקה)2(,המילים"במקום"לאתשולםריבית"יבוא"לאישולמוריבית )ב(
והפרשיהצמדה""-יימחקו;

בסעיף13,במקום"המתנהליםבחברההבת"יבוא"המתנהליםבה"; )4(

בסעיף21,פסקה)1()א(-תימחק; )5(

בסעיף27)4(,בסעיףקטן)ג(המובאבו,במקוםהסכוםהנקובבויבוא"בסכוםשל )6(
200,000שקליםחדשים";

בסעיף56)1(,במקום"שנהמיוםהתחילה)להלן-היוםהקובע("יבוא"ביוםכ"א )7(
בטבתהתשפ"ז)31בדצמבר2026()להלן-היוםהקובע(";

בסעיף57- )8(

בסעיףקטן)א(- )א(

במקוםפסקה)5(יבוא: )1(

סעיף21)1()ב(;"; )5("

בפסקה)6(,במקום"סעיף22)1(,)2(,)4("יבוא"סעיף22)1(ו־)4("; )2(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

החלביוםהקובע- ")א1(

בסעיף88ה1לחוקהעיקרי,במקום"מהחברה"יבוא"מהחברה )1(
הבת";

בסעיף88ה2לחוקהעיקרי,בכלמקום,במקום"החברה"יבוא )2(
"החברההבת"ובמקום")3(או)6("יבוא")3(,)6(או)פ(";

לחוקהעיקרי,בכלמקום,במקום 33הפ 88ה3עד בסעיפים )3(
"החברה"יבוא"החברההבת"ובמקום"שהחברה"יבוא"שהחברה

הבת";

בסעיף88ז1לחוקהעיקרי,בכלמקום,במקום"החברה"יבוא )4(
"החברההבת";

בסעיף88יאלחוקהעיקרי- )5(

בסעיףקטן)ב(,המילים"שלאיהיולהרווחים"-יימחקו; )א(

בסעיףקטן)ד1(,במקום"החברהאוהחברההבת,לפי )ב(
העניין,יקיימו"יבוא"החברההבתתקיים"ובמקום"להן"יבוא

"לחברההבת";

בסעיףקטן)ה()2(,במקום"החברה"יבוא"החברההבת"; )ג(
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החברה של "לפעילותן במקום העיקרי, לחוק 88יג בסעיף )6(
הבתוהחברהבכלהנוגעלשירותיםהכספיים,ובכללזהפיקוחעל
קיוםההוראותלפיחוקזהולפיהרישיוןשהוענקלחברה"יבוא
"לפעילותהשלהחברההבת,ובכללזהפיקוחעלקיוםההוראות

לפיחוקזהולפיההיתרלשירותיםכספיים,בידיהחברההבת";

בסעיף88ידלחוקהעיקרי- )7(

)א(,במקום"פעילותןוניהולןשלהחברה בסעיףקטן )א(
והחברההבתבכלהנוגעלשירותיםהכספיים,ואתהשמירה
של ביכולתן פגיעה למנוע וכדי הלקוחות של עניינם על
יבוא התחייבויותיהן" את לקיים הבת והחברה החברה
"פעילותהוניהולההתקיניםשלהחברההבתואתהשמירה
עלעניינםשלהלקוחות,וכדילמנועפגיעהביכולתהשל

החברההבתלקייםאתהתחייבויותיה";

)ד(,בכלמקום, ו–)2(ובסעיףקטן )ב()1()ג( בסעיףקטן )ב(
במקום"החברה"יבוא"החברההבת";

88טו)ד(לחוקהעיקרי,במקום"ביכולתןשלהחברה בסעיף )8(
לשירותים הנוגע בכל התחייבויותיהן את לקיים הבת והחברה
הכספיים"יבוא"ביכולתהשלהחברההבתלקייםאתהתחייבויותיה";

בסעיף88יט)ב(לחוקהעיקרי,במקום"החברהוהחברההבת )פ(
יפרסמו"יבוא"החברההבתתפרסם"ובמקום"שלהן"יבוא"שלה";

בסעיף88כלחוקהעיקרי- )10(

בסעיףקטן)א(,במקום"נודעלחברהאולחברההבת )א(
כיקייםחששסבירשעובדמעובדיהחברהאוהחברההבת,
לפיהעניין,סוכןדואראונושאמשרהבמימהן,לפיהעניין,
היהמעורבבמעילההנוגעתלשירותיםהכספייםאולכספים
כמשמעותםבסעיף88יא"יבוא"נודעלחברההבתכיקיים
חששסבירשעובדמעובדיהאומעובדיהחברה,סוכןדואר
אונושאמשרהבהאובחברה,היהמעורבבמעילה"ובמקום

"שלהחברהאושלהחברההבת"יבוא"שלהחברההבת";

בסעיףקטן)ג(,במקום"נכסיםשלהחברהוהחברההבת )ב(
ונכסיםהמוחזקיםבהןאוהמנוהליםעלידיהן"יבוא"נכסי

החברההבתונכסיםהמוחזקיםבהאוהמנוהליםעלידה";

בסעיףפ10ב)ד(לחוקהעיקרי,ברישה,במקום"החברה,ואם )11(
החברההבתנותנתאתהשירותיםהכספייםבעצמה-החברה

הבת"יבוא"החברההבת";";

בסעיףקטן)ב(- )ג(

ברישה,במקום")1(עד)4("יבוא")1(עד)3("; )1(

במקוםפסקה)1(יבוא: )2(

החברההבתהודיעהלשרכיבאפשרותהוכיהיאמעוניינת )1("
לתתאתהשירותיםהכספייםבעצמהאובאמצעותהחברה;";
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בפסקה)2(,הסיפההחלבמילים"ובלבדשהוראהכאמור"-תימחק; )3(

פסקה)4(-תימחק; )4(

סעיףקטן)ג(-בטל; )ד(

במקוםסעיףקטן)ד(יבוא: )ה(

לאהתקיימוהתנאיםהמוקדמיםביוםהקובע,הסעיפיםהמנויים ")ד(
בסעיפיםקטנים)א(ו־)א1(-בטליםהחלביוםהקובע;השריפרסםהודעה

ברשומותעלבטלותםשלהסעיפיםכאמורר";

בסעיף58)א(,ברישה,במקום"ועדהיוםהקובע"יבוא"ועדיוםתחילתושלחוק )פ(
הדואר)תיקוןמס'13(,התשפ"ב-102022"ר

תחילתושלחוקזהחודשמיוםפרסומו)להלן-יוםהתחילה(ר60רתחילה

בתקופהשלארבעשניםמיוםהתחילהיקראואתהחוקהעיקריכך:61רהוראתשעה

אחריסעיף5בלחוקהעיקרייבוא: )1(

"שירותמשלוח
דברדוארלמרכז

חלוקה

דואר5ב1ר דבר משלוח שירות עסקי ללקוח תיתן החברה )א(
למרכזחלוקה)בסעיףזה-השירות(ר

למתןהשירות;תקני ושירות תקניאיכות השריקבע )ב(
האיכותוהשירותיכולשייקבעוברישיוןאובהוראתמינהלר

עבור התשלום את יקבע האוצר, שר בהסכמת השר, )ג(
השירותשיהיהמחירעלותאספקתהשירותר

ביקשבעלרישיוןמהחברהלקבלאתהשירותבהתאם )ד(
לתקניאיכותושירותמיטיביםמאלהשקבעהשרלפיסעיף
)ב(,תספקהחברהאתהשירותבהתאםלתנאיםאלה קטן
הסכמה באין שיסכימוביניהם; הכולכפי סביר, ובתשלום
ביןהחברהלבעלהרישיוןבנוגעלתשלוםאולתקןהאיכות
עלהוראות עלהתשלוםאו השר והשירותהמיטיב,יורה

התקןהמיטיב,לפיהענייןר

החברהרשאיתלתתאתהשירותבהתאםלתקניאיכות )ה(
)ב(כפי ושירותמיטיביםמאלהשקבעהשרלפיסעיףקטן
שקבעה,ובכללזהלפיהוראותסעיףקטן)ד(,ובלבדשתספק
אתהשירותבהתאםלתקניםאלהלכללקוחעסקי,ובכללזה

לבעלרישיוןשיבקשזאת,בתשלוםסבירובתנאיםשוויםר

בתוםשנהמיוםתחילתושלתיקוןמס'13ידווחהשר )ו(
לוועדהעליישוםהוראותסעיףזהוכןעלתוכניתמשרדו
לאסדרהעתידיתשלמתןשירותללקוחותעסקייםבמרכזי

חלוקה,ובכללזהמתןשירותכאמורלבעלירישיונותר

בסעיףזה,"מרכזחלוקה"-מיתקןלחלוקתדברידואר )ז(
לשם לנמען הקצתה שהחברה חלוקה תאי בו שמותקנים
חלוקתדברידוארהממועניםאליוכחלופהלתיבתמכתבים
במעונו,למעטתאידוארשהחברהאפשרהלנמעןלקבלבהם

דברידוארתמורתתשלוםר";

ס"חהתשפ"ב,עמ'816ר 10
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בסעיףפ10בלחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

הפרההחברההוראהמההוראותלפיחוקזהכמפורטלהלן,רשאי ")א1(
המנהללהטילעליהעיצוםכספילפיהוראותפרקזהבסכוםשל400,000
שקליםחדשיםאובסכוםהשווהל־2%מההכנסההשנתיתשלה,לפי

הנמוך:

לאנתנהללקוחעסקישירותמשלוחדברדוארלמרכזחלוקה, )1(
בניגודלהוראותסעיף5ב1)א(;

נתנהשירותמשלוחדברדוארללקוחעסקישלאבהתאם )2(
לתקניאיכותושירותשקבעהשרלפיסעיף5ב1)ב(;

נתנהשירותמשלוחדברדוארללקוחעסקישלאבהתאם )3(
לתשלוםשקבעהשרלפיסעיף5ב1)ג(;

נתנהשירותמשלוחדברדוארלמרכזחלוקהלבעלרישיון )4(
לפי השר שקבע מאלה מיטיבים ושירות איכות לתקני בהתאם
5ב1)ב(במחירבלתיסביראושלאבהתאםלהוראותהשר סעיף
לפי שנקבע המיטיב והשירות האיכות לתקן או לתשלום בנוגע

סעיף5ב1)ד(;

לאנתנהלבעלרישיוןשירותמשלוחדברדוארלמרכזחלוקה )5(
בתנאיםמיטיביםמאלהשקבעהשרלפיסעיף5ב1)ב(,אםביקשזאת
בעלהרישיוןכאמורבסעיף5ב1)ד(,בניגודלהוראתהשרשניתנה

לפיאותוסעיף;

לאנתנהשירותמשלוחדברדוארלמרכזחלוקהבתקניאיכות )6(
5ב1)ב(לכללקוח ושירותמיטיביםמאלהשקבעהשרלפיסעיף
עסקיובכללזהבעלרישיוןשביקשזאת,אונתנהשירותכאמור
בתשלוםבלתיסביראובתנאיםבלתישווים,והכולבניגודלהוראות

סעיף5ב1)ה(ר"

בתקופהשלשישהחודשיםמיוםהתחילה,יראוכלאחדמאלהכפקחשהוסמך62רהוראותמעבר )א(
88כבלחוקהעיקריכנוסחובחוקזה,למעטלענייןפיקוחעלהשירותים לפיסעיף
הכספיים,ויחולולגביהםההוראותהחלותעלפקחלפיהחוקהעיקריכנוסחובחוקזה:

לפי שהותקנו לתקנות בהתאם התחילה יום לפני למפקח שהוסמך מי )1(
סעיף126)א(לחוקהעיקריוהסמכתועמדהבתוקףערביוםהתחילה;

עובדאחרשלמשרדהתקשורתמטעמושלמפקחכאמורבפסקה)1(,ובלבד )2(
שעברהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויותהנתונותלולפיהחוקהעיקריערב

יוםהתחילהר

תקנותשהותקנולפיסעיפים37)א(,)ג(ו־)ד(ו־126)א(לחוקהעיקריכנוסחו)ב( )1(
ערביוםהתחילה,שעניינןתשלומיםבעדשירותיהחברהלפיסעיף37)א(,)ג(ו־)ד(
לחוקהעיקריוהצמדתם)בסעיףזה-התקנותהקיימות(,יעמדובתוקפןכאילו
הותקנולפיסעיף37לחוקהעיקריכנוסחובחוקזה,והכולכלעודלאנקבעו
בחוקהעיקריכנוסחובחוקזהאולפיוהוראותבמקומןבענייניםשהוסדרובתקנה
מהתקנותהקיימות,ובכללזהתשלוםבעדשירותמשלוחדברדוארעבורלקוח

עסקילמרכזחלוקהלפיהוראותסעיף5ב1לחוקהעיקריר
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בכפוףלהוראותפסקה)1(,יראותשלוםבעדשירותדוארשנקבעבתקנות )2(
הקיימותכמחירסבירלפיהוראותסעיף37לחוקהעיקריכנוסחובחוקזהר

יראותקניאיכותושירותשנקבעוברישיוןהכללישלהחברהבהתאם)ג( )1(
להוראותסעיף5גלחוקהעיקרילענייןשירותמשלוחדברדוארכמותיכנוסחו
ערבתחילתושלחוקזה,כתקניאיכותושירותשנקבעולפיסעיף5ב1)ב(לחוק
העיקריכנוסחובחוקזה,כלעודלאנקבעותקניאיכותושירותלפיהסעיףהאמורר

יראותשלומיםבעדמשלוחכמותילמרכזחלוקהשנקבעובתקנותהקיימות )2(
כתשלומיםשנקבעולפיסעיף5ב1)ג(לחוקהעיקריכנוסחובחוקזה,כלעודלא

נקבעותשלומיםלפיהסעיףהאמורר

מיוםהתחילהואילךיראוהיתריםשניתנולפיסעיף1גלחוקהעיקרילמתןשירותי )ד(
דוארבתחוםהמוסדרוהיובתוקףערביוםהתחילהכהיתריםשניתנוגםלמתןשירותי
דוארבתחוםהשמורכהגדרתובסעיף1לחוקהעיקריערביוםהתחילה,והכולכלעוד

לאניתנוהיתריםאחריםבמקומםלפיסעיף1גלחוקהעיקריר
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